Březen 2018

Vážení přátelé,
v únoru se mělo konat setkání obyvatel s vedením domova.
Vzhledem k onemocnění chřipkou ředitelky organizace i vedoucí
sociálního úseku se toto setkání neuskutečnilo. Setkání obyvatel
s vedením domova proběhne v úterý 13.března od 9:00 hodin
v budově Orlická 1, ve 12. poschodí. Tentokrát již určitě.
Všichni jste srdečně zváni. Informace o tomto setkání naleznete i
na nástěnkách.
Chtěla bych upozornit, že od 1.1.2018 platí jednotná
pravidla pro zajišťování úklidů v pokojích uživatelů pro
všechny uživatele. Není tedy již možné chtít vyprání záclon
4x ročně, odmítat základní úklid apod. Pravidla pro zajišťování
úklidů jsou součástí Domácího řádu. Budete-li chtít něco
vysvětlit, přijďte za mnou nebo vedoucí sociálního úseku
Bc. Lukášovou, rády Vám vše objasníme.
Obracím se také na všechny uživatele, kteří mají balkón,
aby se podívali, zda tam nemají zbytečné věci, např. rozpadající
se skříňky, stolky, květináče, židle apod. Požádejte rodinné
příslušníky, aby nepotřebné věci odklidili. Pokud nejste
s rodinnými příslušníky v kontaktu, můžete požádat naše
údržbáře. Pracovnice úklidu potřebují, aby byl balkón volný a
mohly zde provádět pravidelný úklid. Všichni víme, že na
balkónech mnohdy i zakládají hnízda holubi nebo vosy.
Všichni se těšíme, až zima skončí a nastane jaro a teplo.
Věřím, že to již nebude dlouho trvat a zase se budeme potkávat
venku na lavičkách a v našem parčíku a vše bude veselejší.
Přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti

.

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická

17. ples DS Orlická
se konal ve čtvrtek 8.2. 2018 od
14,30 hodin na O1, ve 12. patře v klubovně

KONDIČNÍ CVIČENÍ
O1:
Každé pondělí
od 9:00 hod.
na O1, 12. patro
KONDIČNÍ CVIČENÍ
O3:
Každý čtvrtek
od 9:00 hod.
na O3, 1. patro
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
Každé úterý
od 9:00 hod.
na O3, 1. p. jídelna
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
Úterý 13.3. a 27.3.
od 13:30 hod.
O1, 12. p.
TANEČKY:
Každou středu
od 10:00 hod
na O1, 12. p.
nekoná se 21.2.
DÍLNA:
Každou středu
od 13:00 hod.
na O3, 1. p.
nekoná se 21.2.
SPOLEČENSKÉ HRY:
Každý pátek
od 9:00 h
na O3, 1. p. - jídelna
ŠIPKY:
15.3. od 13:30 hod
na O1, 12. p.

17. ples Domova pro seniory Orlická

Hlavním
hostem
byla
starostka
Severní Terasy paní
Mgr.
Renata
Zrníková,
která
přinesla
našim
uživatelům
hlavní
cenu do tomboly.

K tanci a poslechu
nám
hrál
již
tradičně
Mikeš
band celou řadu
známých písní.

Nechybělo
ani
občerstvení
a
bohatá tombola,
která
potěšila
každého uživatele
malou cenou.

Informace:
Pravidelné setkání obyvatel s vedením DS Orlická se bude
konat dne13.3. na O1, ve 12. patře v klubovně v 9 hodin.
Žádáme všechny klienty DS Orlická, aby si překontrolovali
platnost OP a nahlásili změnu trvalého bydliště. DĚKUJEME.
Žádáme všechny klienty DS Orlická, aby předložili své nové
důchodové výměry u sociálních pracovnic. DĚKUJEME.

ŠŮLE:
1.3. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
5.3. a 19.3.
od 13:30 hod
na O1, 12. p.
BINGO:
1.3. a 15.3. a 29.3.
od 10:00 hod
na O1, 12. p
KUŽELKY:
22.3. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KULIČKY:
12.3. od 13,30 hod.
na O1, 12. p.
FLORBALL:
26.3. od 13,30 hod.
na O1, 12.p.
DOBRÁ TREFA:
29.3. od 13,30 hod
na O1, 12. p.
BOHOSLUŽBA:
Každý třetí pátek v
měsíci od 16:00 hod
na O1, 12. p.,
v meditační místnosti
KLOBOUKY:
8.3. od 13,30 hod.
na O1, ve 12. p.
RELAXACE:
každý čtvrtek od 9,30
hod. na O3, 1. p.
PEDIKÚRA:
- O1 a O3 dopoledne
- dle objednávek na
vrátnicích
Prodej cukrovinek:
28.3. od 14 hod. na
O1, ve 3.p. v jídelně
Prodej oděvů, obuvi:
16.3. od 14 hod. na
O1, ve 3.p. v jídelně

